
„Očekáváme, že zájemců o dotace
z Evropské unie v příštích letech významně
přibude,“ říká v rozhovoru pro KP info
nová ředitelka společnosti KP projekt s. r. o.
Martina Štveráková.

Společnost KP projekt se již více než
dva roky zabývá poradenstvím k pro-
gramům Evropské unie a přípravě pro-
jektů a žádostí o podporu z EU, státních
i regionálních zdrojů. Jaký je v součas-
nosti zájem o čerpání těchto prostředků
např. ze strany podnikatelů?

V letošním roce je zájem skutečně velký.
V roce 2004 se programy teprve postupně
rozbíhaly, takže i samotné projekty ze
strany žadatelů o dotace z řad podnika-
telské sféry, obcí, neziskových subjektů
a dalších přibývaly postupně. Zájem
o poradenství roste od počátku letošního
roku, kdy byly vyhlášeny výzvy ke všem
podpůrným programům. 

To se týká zejména programů podpory
z Evropské unie. Národní a regionální pro-
gramy jsou vyhlašovány každoročně
a zájem o ně je stabilní. Podnikatele ale
nejvíce lákají, ať již z hlediska výše podpůr-
ných prostředků, tak z hlediska pestrosti,
právě programy, umožňující čerpání
financí z EU. 

V příštím roce končí současné pro-
gramovací období. Nové programo-
vací období let 2007 - 2013 přinese
nové dokumenty i nové možnosti
dotací. Očekáváte, že přibude zájemců
o podporu?

Ano. Pro tyto roky bude pro Českou
republiku vyčleněno 336,3 miliardy eur. Ve
srovnání s nynějším obdobím 2004 - 2006,
kdy ČR měla k dispozici 2,63 miliardy eur,
se jedná o obrovský nárůst. Domníváme
se, že právě tento nárůst bude důvodem
zvýšené poptávky ze strany předkladatelů
projektů.

O jaký typ podpory je ze strany
vašich zákazníků největší zájem?

Podnikatelé i obce se hodně zajímají
o podporu svých investičních aktivit. Právě
investičně zaměřené projekty velice často
převažují například v oblasti rozvoje infra-
struktury cestovního ruchu. Ale neméně
zajímavými a vyhledávanými jsou i projekty

neinvestiční, zvláště v oblasti rozvoje lid-
ských zdrojů.

Můžete jmenovat některé
významné projekty, které se vám pro
vaše klienty podařilo připravit?

Byly to například projekt rozvoje Tře-
boňského inovačního centra, na který spo-
lečnost ENKI získala více než dvacetimilio-
novou dotaci, dále projekt Vyšší odborné
školy, střední průmyslové školy automo-
bilní a Středního odborného učiliště
dopravního a technického na rozvoj
kapacit celoživotního vzdělávání, dotovaný
čtrnácti miliony korunami, projekt společ-
nosti PKD na pořízení technologie pro
rozvoj výroby ocelových konstrukcí, rekon-
strukce centrálního parkoviště a související
infrastruktury v obci Vacov, vybudování
školicího střediska firmy FARMTEC a další.   

Úspěšnost projektu ale ještě nemusí
znamenat získání dotace. 
Co je vůbec důležité při managementu
konkrétních projektů?

Samotným podpisem smlouvy
s úspěšným žadatelem o dotaci vše teprve
začíná. Ten se již ve smlouvě zavazuje
k plnění podmínek, nutných pro realizaci
projektu, jako jsou například dodržování
pravidel pro výběrová řízení, poskytování
průběžných monitorovacích zpráv, vedení
odděleného účetnictví projektu, pojištění
investic a podobně. Řada žadatelů přivítá,
když jim v tomto směru někdo pomůže.
Takovým zájemcům jsme schopni nabíd-
nout poradenství pro management pro-
jektů. V praxi to znamená, že je upozorňu-
jeme na potřebné náležitosti při realizaci
projektu, ale například i připravujeme
potřebné podklady pro výběrová řízení
nebo monitorovací a hodnotící zprávy. Tato
služba spadá do naší běžné nabídky, čímž
je zajištěna komplexní péče o zákazníky -
od přípravy projektu až po jeho úspěšné
dokončení, doprovázené očekávanou
výplatou finanční podpory.

Kde se vůbec mohou zájemci o čer-
pání financí z EU či státních zdrojů
dovědět o vyhlašovaných progra-
mech?

Možností je celá řada - od internetu
přes média po nejrůznější informační bro-

žury, které vydávají například ministerstva.
Co se týče internetových zdrojů, důležité
jsou stránky jednotlivých ministerstev
a agentur, které jsou zaměřeny zpravidla
na programy z oboru své působnosti.
Z těchto základních zdrojů pak čerpají
různé vyhledávače či databáze. Svým kli-
entům však doporučujeme používat
zejména internetové stránky poskytovatelů
podpor, tedy ministerstev a pověřených
agentur, například z důvodu častých změn
v podmínkách programů a souvisejících
dokumentů. 

Často se zájemci o dotace mohou
o programech dozvědět i z tisku a rádií.

Poskytováním informací o aktuálních
programech se zabýváme i my. Našemu
zákazníkovi poskytujeme například moni-
toring dotačních titulů využitelných pro
jeho záměry, aktuální výzvy pak zveřejňu-
jeme pravidelně v bulletinu KP info a upo-

zorňujeme na ně na našich webových
stránkách www.kpprojekt.cz. Rádi však
zodpovíme jakýkoliv takto zaměřený dotaz
i telefonicky nebo e-mailem, pokud se nás
někdo za tímto účelem obrátí.

Jak jste již zmínila, o aktualitách
k programům informujete i na vašich
webových stránkách. Ty jste se roz-
hodli nově strukturovat…

Ano, právě v těchto dnech se rozbíhá
nová podoba našeho webu, který má zjed-
nodušenou strukturu pro snadnější orien-
taci a novou grafiku. Kromě dřívější české
a německé verze byla nově spuštěna
i verze anglická. Rozsah poskytovaných
informací bude srovnatelný s původní
verzí. Věříme, že návštěvníci stránek novou
podobu ocení.

Z á j e m  o  p r o j e k t o v é  p o r a d e n s t v í  p o r o s t e

Pro inspiraci a s nabídkou spolupráce se
letos v červnu vypravili zástupci společnosti
KP projekt s. r. o. Pavla Koubová a Martin
Rybář a jednatelka vzdělávací společnosti
Bedex s. r. o. Blanka Daňhová do irské firmy
Optimum Results v Dundalku.

„Optimum Results je renomovaná vzdě-
lávací společnost, která byla založena
v roce 1995 a v minulých letech se
výrazným způsobem podílela na realizaci
prudkého hospodářského růstu irské eko-
nomiky prostřednictvím svých kurzů. Ty
jsou především určeny pro malé a střední
podniky a subjekty, které s nimi úzce spolu-
pracují. Pokrok v Irsku mohu představit řečí
čísel - během posledních let zde poklesla
nezaměstnanost ze 16 procent na 4,3 pro-

centa, naproti tomu daňová výtěžnost
vzrostla na 300 procent, průmyslová pro-
dukce na 270 procent a platy vzrostly o 76
procent,“ uvedl Martin Rybář, zástupce
ředitele firmy KP projekt. 

Optimum Results má v současné době
14 zaměstnanců a další stovky externích
spolupracovníků. Působí na celém území
ostrova včetně Severního Irska. Hlavními
spolupracovníky společnosti jsou státní
agentury, zodpovědné za čerpání státních
a evropských prostředků na podporu
malého a středního podnikání a zaměstna-
nosti. Předními partnery společnosti jsou
Enterprise Ireland, FAS (úřady práce),
Enterprise Boards, Invest in North Ireland
a další podpůrné a rozvojové agentury.

„Většina prostředků ze Strukturálních
fondů Evropské unie není rozdělována na
základě schválených projektů žadatelů, ale
formou tendrů, vypisovaných právě výše
zmíněnými státními agenturami. Společ-
nosti Optimum Results se daří úspěšně se
o tyto tendry ucházet. V rámci své činnosti
již spolupracovala s více než sedmi tisíci
zákazníky. Své aktivity Optimum Results
rozšiřuje i do dalších teritorií v rámci
Evropské unie - především do České repub-
liky a pobaltských republik,“ informoval
Martin Rybář.

Zástupci firem KP projekt i Bedex v Irsku
vedle vlastní prezentace hovořili i o mož-
nostech spolupráce s Optimum Results. 

„Konkrétně byl představen kurz
s názvem Coaching and Mentoring for
Business Advisers, který se soustředí na
rozvoj znalostí a dovedností pracovníků, jež
by měli svým poradenstvím podporovat
činnost malých a středních podniků
z pozice rozvojových agentur, školitelů
a konzultantů malých a středních podniků,
úředníků bank a dalších spolupracujících
subjektů. Ředitel Optimum Results Aidan
Hart se také o své zkušenosti podělí v září
na konferenci Lidské zdroje - předpoklad
rozvoje na letošním Týdnu vzdělávání
v Jihočeském kraji,“ uzavřel Martin Rybář. 

Spolupráce s irskou vzdělávací společností má již konkrétní podobu
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Podniky působící v Jihočeském kraji
nyní mohou díky Operačnímu programu
Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 4.1
získat až stoprocentní dotaci na vzdělá-
vání svých zaměstnanců. Rozmezí výše
dotací činí minimálně 310 tisíc až 6,2
milionu korun.

„Podpora je určena všem firmám bez
omezení činnosti podnikání. Finance
z Evropské unie jim mohou pomoci zvýšit
konkurenceschopnost a adaptabilitu na
náročné podmínky trhu a poskytnout
zaměstnavatelům a zaměstnancům
odborné znalosti, kvalifikace a kompe-
tence, potřebné pro vyrovnání se 
s profesními, strukturálními a technolo-
gickými změnami,“ uvedla Šárka Jelín-
ková, projektová manažerka společnosti
KP projekt s. r. o. 

EU takto hodlá podpořit především
odborné vzdělávání zaměstnanců
a zaměstnavatelů, zaměřené na doplňo-
vání, rozšiřování a zlepšování pracovních
dovedností včetně vzdělávacích aktivit

v oblasti informačních a komunikačních
technologií. Podpořeno tak bude i jazy-
kové a manažerské studium, jenž může
být uskutečněno v letech 2006 a 2007.

„Výzvu pro předkládání projektů vyhla-
šuje Úřad práce v Českých Budějovicích.
Na podzim bude vyhlášeno druhé kolo,
v němž by se mohlo přerozdělit více než
40 milionů korun. Mezi úspěšné projekty
se zařadily v minulosti již například
záměry společností MOTOR JIKOV
GROUP, Fezko, FARMTEC, Bedex a Jiho-
české hospodářské komory,“ doplnila
Šárka Jelínková.

Další informace o novinkách v oblasti
rozvoje lidských zdrojů a aktuálních příle-
žitostech pro předkládání projektů nalez-
nete na webových stránkách společnosti
KP projekt: www.kpprojekt.cz v části
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ.

Evropská unie znovu podpoří vzdělávání 
v podnicích 



V těchto měsících připravují projektoví
manažeři společnosti KP projekt s. r. o. ve
spolupráci s partnery - RERA a.s., MEPCO
s.r.o. a RRA Plzeňského kraje - strategický
dokument - takzvaný Regionální operační
program, jenž bude základním materiá-
lem pro čerpání finančních prostředků
z Evropské unie pro programovací období
let 2007 až 2013 na regionální úrovni.

Současné období programů Strukturál-
ních fondů EU bude formálně končit
v prosinci 2006 a Evropská komise,
členské státy EU a jejich regiony se připra-
vují na novou programovací etapu. Již
nyní jsou známy návrhy strategických
směrnic, které nastavují rámec podpory
pro nové programy z Evropského regio-
nálního rozvojového fondu (ERDF), Evrop-
ského sociálního fondu (ESF) a Kohezního
fondu. „Oproti současnému programova-
címu období dochází k několika změnám
v zásadách politiky soudržnosti a v pří-
stupu k čerpání prostředků ze Strukturál-
ních fondů EU na úrovni jednotlivých
členských zemí. Sledování prioritních
témat bude organizováno ve zjednodu-
šeném rámci programů seskupených pod
třemi cíli - konvergence, regionální kon-
kurenceschopnost a zaměstnanost
a evropská územní spolupráce,“ infor-
moval zástupce ředitele společnosti KP
projekt s. r. o. Martin Rybář.

Cíl konvergence je určen na podporu
nejméně rozvinutých členských států
(s hrubým domácím produktem - HDP na
obyvatele menším než 90 procent prů-
měru EU) a regionů (s HDP na obyvatele
menším než 75 procent průměru HDP
v rozšířené EU). Jde především o zlepšení
podmínek pro růst a zaměstnanost zvý-
šením kvality investic do fyzického a lid-
ského kapitálu, rozvojem inovací a společ-
nosti založené na znalostech, zvyšováním
schopnosti přizpůsobit se hospodářským
a sociálním změnám, ochranou a zlepšo-
váním životního prostředí i účinnou
správou. Tento cíl představuje prioritu
fondů. Cíl konvergence, který bude
i základním východiskem chystaného
dokumentu, se týká všech regionů České
republiky kromě Prahy a odpovídá v pod-
statě takzvanému Cíli 1 s názvem Pod-
pora rozvoje zaostávajících regionů, který
byl stanoven pro období 2000 - 2006. 

Projekty v oblasti regionální konkuren-
ceschopnosti a zaměstnanosti lze uplatnit
v Praze. Tento cíl zahrnuje problematické

oblasti jako jsou rychlé sociální a hospo-
dářské změny, restrukturalizace, globali-
zace obchodu, vývoj směrem k ekono-
mice a společnosti založené na
znalostech, stárnutí obyvatelstva, rostou-
cího přistěhovalectví, nedostatku pracov-
ních sil v klíčových odvětvích a problémů
se sociálním začleněním.

Cíl evropská územní spolupráce smě-
řuje k posilování přeshraniční spolupráce
prostřednictvím společných místních inici-
ativ na meziregionální a nadnárodní
úrovni.  

„Intervence Strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti EU se řídí jasnými
pravidly, která je nutné respektovat při
procesu tvorby programů, tedy i při vytvá-
ření Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad, na kterém nyní pracu-
jeme. Na rozdíl od současného stavu je
například  posíleno strategické zaměření
politiky hospodářské a sociální soudrž-
nosti, a to i ve vazbě na další politiky rea-
lizované Evropskou unií a členskými
zeměmi. Politika hospodářské a sociální
soudržnosti EU bude přispívat k naplňo-
vání priorit Lisabonské strategie. Z toho
plyne nutnost její úzké provázanosti na
ostatní politiky Společenství i jednotlivých
členských států,“ pokračoval Martin
Rybář. 

Poskytovaná podpora bude muset být
v souladu se základními strategickými
dokumenty EU a primární legislativou.
Mezi obecně respektované principy, uve-
dené v těchto dokumentech, patří udrži-
telný rozvoj, vyrovnávání regionálních
rozdílů, rovnost mezi ženami a muži,
nediskriminování široce definovaných
menšin a publicita strukturálních ope-
rací.

V budoucím programovacím období
také dojde k posílení a rozšíření principu
partnerství, díky čemuž se zvýrazní úloha
hospodářských a sociálních partnerů, ale
také například široké škály partnerů na
regionální a místní úrovni. Účast partnerů
bude muset být patrná již ve fázi progra-
mování strukturálních intervencí, dále pak
i v řízení, monitorování a hodnocení
poskytnuté pomoci. 

Posílen bude také princip subsidiarity -
řešení problémů na nejvhodnější úrovni,
proporcionality - míra zásahů Evropské
komise bude přímo úměrná velikosti pro-
gramu, adicionality - členské státy budou
muset také doložit, že strukturální pomoc

doplňuje národní, regionální a místní akti-
vity.

„Bude nutné také prokázat vyšší při-
danou hodnotu předkládaných projektů,
tedy hodnotu, kterou intervence přináší
nikoli pouze členskému státu, ale také
Evropské unii. Vložené prostředky by též
neměly být použity na malé a rozdrobené
projekty s minimálním efektem. Oproti
celkem čtyřem Strukturálním fondům EU
v období 2000 - 2006 se v nadcházející pro-
gramovací periodě snižuje jejich počet na
dva - Evropský fond pro regionální rozvoj
(EFRR) a Evropský sociální fond (ESF),“
vysvětlil Martin Rybář. „Naší prioritou je na
platformě evropských cílů, které jsou pro
nás závazné a vytvářejí mantinely regionál-
ního rozvoje, maximálně zohlednit sku-
tečné potřeby regionu tak, aby efektivita
čerpání prostředků ze Strukturálních fondů
EU byla co nejvyšší,“ doplnil.

Kromě výše uvedeného strategického
dokumentu KP projekt s r. o. v součas-
nosti dokončuje přípravu dalších rozvojo-
vých materiálů, např. Regionální inovační

strategie regionu NUTS II Jihozápad, která
je syntézou Regionálních inovačních stra-
tegií Jihočeského a Plzeňského kraje.
Cílem této studie je souhrnným způ-
sobem popsat inovační potenciál regionu
NUTS II Jihozápad pro potřeby projektu
MATEO (Interreg IIIC), který je zaměřen na
podporu inovačních procesů a zavádění
moderních technologií. Cílem vlastního
projektu MATEO, jehož součástí je přímá
podpora podnikatelských subjektů
v regionu formou grantového schématu,
je dlouhodobý hospodářský růst regionu,
postavený na zefektivnění výzkumu,
vývoje a podpoře inovací ve vybraných
perspektivních oborech. 

KP projekt se připravuje na nové programovací období

Dalším z projektů, na němž se podíleli
pracovníci společnosti KP projekt s. r. o.,
a který v nedávné době uspěl při žádosti
o finanční podporu z Evropské unie pro-
střednictvím Operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů, je i projekt Jihočeské roz-
vojové o. p. s. s názvem Podpora integrace
na otevřeném a chráněném trhu práce.
Jihočeská rozvojová o. p. s.  vznikla v roce
2004 a poskytuje obecně prospěšné
služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů
a podpory nových služeb, souvisejících se
sociálním a ekonomickým rozvojem Jiho-
českého kraje. 

„Tento dvouletý záměr je prozatím 
situován na Prachaticko. Vychází z dlou-
hodobých zkušeností se zprostředkováním
zaměstnání pro cílové skupiny evidované
na Úřadu práce v Prachaticích a s jejich
složitou situací na trhu práce. Dlouhodobě
nezaměstnaní i lidé se zdravotním posti-
žením mají kvůli svému sociálnímu či zdra-
votnímu handicapu omezené šance uspět
při získávání pracovního místa. Realizace
našeho pilotního projektu je tak zaměřena
na monitoring skutečného zájmu o zapo-
jení do pracovního procesu, ale také zjiš-
tění rozdílů mezi poptávkou a nabídkou

na trhu práce. Prioritou je snaha o dosa-
žení souladu mezi zájmy lidí bez práce
a potřebami zaměstnavatelů,“ uvedla
Andrea Tajanovská, ředitelka Jihočeské
rozvojové o. p. s. Projekt Podpora integ-
race na otevřeném a chráněném trhu
práce byl podpořen financemi Evropské
unie ve výši 6 094 480 Kč.

Pro žáky nižších tříd osmiletého Gym-
názia Jírovcova v Českých Budějovicích je
určen úspěšný projekt školy se zkráceným
názvem Environmentální výchova a Glo-
bální souvislosti. Finance z Evropské unie
ve výši 517 027 Kč podpoří během dvou
let celou řadu gymnaziálních aktivit. „Pro
studenty jsou připraveny například nové
tématické okruhy učiva - Evropa a svět nás
zajímá či Jsme Evropané, v jejichž rámci se
odehrají zrekonstruované starověké olym-
pijské hry, škola vydá DVD a plakáty
s antickou tématikou a podobně,“ uvedla
Šárka Jelínková, projektová manažerka
společnosti KP projekt s. r. o., která projekt
pro gymnázium vypracovala.

Evropské finance pomohou nezaměstnaným
a rozšíří znalosti gymnazistů

Téměř pěti miliony korun z Evropské unie
byl prostřednictvím Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů podpořen projekt čes-
kobudějovické Vysoké školy evropských
a regionálních studií o. p. s. (VŠERS)
s názvem Blíže k zelenému stromu. Novo-
dobé řešení odborných praxí studentů vyso-
kých škol nám představil vedoucí Centra pro
regionální výzkum a poradenství při VŠERS
Ladislav Skořepa.

Mohl byste v krátkosti představit váš
úspěšný projekt Blíže k zelenému
stromu? Co je jeho cílem a pro koho je
určen?

V polovině července byl na Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky schválen  projekt, zaměřený na
zvyšování zaměstnatelnosti absolventů vyso-
kých škol s názvem Blíže k zelenému
stromu. Cílem  tohoto projektu je zefektivnit
vztahy mezi vysokými školami a praxí.
Chceme umožnit studentům, kteří projeví
zájem do projektu vstoupit, profilovat se do
svého budoucího povolání a získat první
zkušenosti s praxí již během studia na
vysoké škole.

Víme, že probíhá mnohaletá a efektivní
spolupráce mezi vysokými školami a pod-
niky. Chceme pomoci těm, kteří mají zájem
spolupracovat s vysokými školami, ale okol-
nosti jim neumožnily tento kontakt vytvořit.
Jedná se o malé a střední podniky a další
instituce, kde jsou předpoklady pro tuto
spolupráci méně příznivé. Náš nový infor-
mační systém bude přístupný všem. V regio-
nech, kde vysoké školství nenabízí zaměst-
navatelům potřebné spektrum odborností
absolventů, je poptávka po schopných pra-
covnících nenaplněna. Spolupráce studenta
a organizace již během studia formou
odborné praxe, brigád, zaměřením témat
seminárních a závěrečných prací dává před-
poklady pro úspěšný začátek jeho pracovní
kariéry. Koncipovali jsme projekt tak, aby
nabízel užitek všem účastníkům a vyhovoval
kritériím pro výběr projektů. Vycházeli jsme
z vlastních zkušeností a z připomínek
a názorů našich partnerů. 

Jak vlastně v současnosti probíhá
odborná praxe studentů a v čem je
nutné přístup k praxi změnit?

Situace je u jednotlivých vysokých škol
velmi odlišná. Jsou vysoké školy, které velmi
podrobně organizují  odborné praxe -
například lékařské fakulty. Existují ale
i vysoké školy, jež nechávají zajištění
a průběh odborné praxe na studentovi. Sou-
částí našeho projektu byla i analýza názorů
studentů na praxi a spolupráci s odborníky
z podniků. Výsledky analýzy nás utvrdily
v tom, že tento projekt má smysl. 

Čím chcete podpořit informovanost
studentů v této oblasti?

Chceme studentům nabídnout možnost
přihlásit se do databáze informačního
systému projektu a na základě této
poptávky jim pracovníci na kontaktních mís-
tech vyberou vhodné partnery. Projekt tedy
nezajistí odborné praxe jako předmět, ale
chce najít nové formy efektivní a konkrétní
spolupráce mezi vysokými školami a praxí
v oblasti výzkumné i pedagogické.

K projektu se připojilo mnoho part-
nerů - institucí, škol, odborníků. Důle-
žitá jistě bude dobrá koordinace jejich
zapojení...

Sladit představy a požadavky partnerů
nebude jednoduché. Bude zřízeno šest kon-
taktních míst na vysokých školách a sdružení
studentů a zaměstnavatelů, která budou
poskytovat informace, zajišťovat propagaci
projektu a budou odpovědná za naplnění
cílů v dané oblasti. Přístup do informačního
systému, který je významnou částí projektu,
umožní vzájemnou komunikaci mezi stu-
denty, zaměstnavateli a vysokými školami. 

Zaměstnavatelé velmi dobře chápou, že
základem jejich úspěšné činnosti jsou
schopní a loajální spolupracovníci. Velká
podpora je věnována nejrůznějším formám
vzdělávání. To svědčí o jeho rostoucím
významu pro celou společnost. Touto cestou
nabízíme zaměstnavatelům ovlivnění pří-
pravy  svých budoucích zaměstnanců již
během jejich studia na vysoké škole a rozlo-
žení přijímacího procesu  do několika let při
minimálních nárocích na zdroje. Uvítáme
proto již nyní připomínky, nápady či nabídky
ke spolupráci. Projekt je pro každého
otevřen. 

Přibližte prosím nové výukové před-
měty a předmět Kariérové poradenství,
jež v rámci  projektu vzniknou.

Předmět Kariérové poradenství je
zaměřen na doplnění projektu po stránce
odborné a praktického získávání zaměst-
nání. Výukové předměty Modernizace
veřejné správy a Marketing měst a obcí by
měly přispět ke zkvalitnění studijního pro-
gramu VŠERS. Tyto předměty se budou
teprve tvořit a během dvouletého trvání pro-
jektu budou i vyučovány. Jejich bližší specifi-
kace není v současné době možná.

V y s o k á  š k o l a  z í s k a l a  p r o s t ř e d k y
n a  n o v o d o b o u  k o n c e p c i  
o d b o r n ý c h  p r a x í  s t u d e n t ů  



Jihočeši se mohou do konce letošního
roku zapojit ještě do několika dotačních
programů. Podle informací poradenské
společnosti KP projekt s. r. o. budou pro
zájemce o finanční podporu z Evropské
unie, národních i regionálních zdrojů vyhlá-
šeny ještě například výzvy k předkládání
projektů do Společného regionálního ope-
račního programu nebo do Operačního
programu Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství.

„K 15. listopadu očekáváme vyhlášení
výzvy ke grantovému schématu s názvem
Podpora sociální integrace v regionech,
které je součástí Společného regionálního
operačního programu. V jeho rámci bude
k dispozici asi šedesátimilionová podpora.
Ke stejnému datu budou vyhlášeny ještě
další výzvy k podávání projektů do granto-
vých schémat Jihočeského kraje. Bude se
jednat o výzvy do grantového schématu
Infrastruktura cestovního ruchu pro malé
a střední podnikatele, kde bude k dispozici
osmadvacet milionů korun, dále do granto-
vého schématu Služby cestovního ruchu
pro malé a střední podnikatele s jedenácti
miliony korun pro úspěšné žadatele a do
grantového schématu Služby cestovního
ruchu pro veřejné subjekty s více než třia-
dvaceti miliony korun,“ uvedl projektový
manažer společnosti KP projekt Miroslav
Kotoun.  

V tomto období by mohlo dojít také
k vyhlášení další výzvy (7. kola) v rámci
Operačního programu Rozvoj venkova
a multifunkční zemědělství, ale pouze pro
ta opatření, u nichž ještě nebyly vyčerpány
finanční prostředky v předchozích kolech.
„Jaká opatření a investiční záměry kon-
krétně budou součástí této výzvy, není
dosud pevně stanoveno. Lze však očekávat,
že vzhledem k vysokému počtu žádostí
v rámci podopatření 1.1.1, které je zamě-
řeno na investice do zemědělského
majetku a podporu mladým začínajícím
zemědělcům, nebudou jeho jednotlivé
investiční záměry v této výzvě mít široké
zastoupení. Tato restrikce se týká například

investic do zemědělských strojů. „Současně
je do 1. listopadu možné předkládat na
Krajský úřad Jihočeského kraje žádosti
o příspěvek na již podané projekty do
tohoto operačního programu v rámci pří-
slušného grantového programu Jihočes-
kého kraje,“ řekl Kotoun. 

Připomněl dále, že projekty zaměřené na
podporu podnikatelské sféry do Operač-
ního programu Průmysl a podnikání lze
předkládat průběžně až do října roku 2006.
„Právě v těchto týdnech je otevřena výzva
k předkládání projektů do Operačního pro-
gramu Infrastruktura, kam mohou zájemci
předkládat své projekty, zaměřené na
ochranu životního prostředí a zlepšování
infrastruktury ve vodním hospodářství. Co
se týče Operačního programu Rozvoj lid-
ských zdrojů, výzvy k předkládání granto-
vých projektů trvaly většinou do letošního
dubna, popřípadě května. Do konce června
byly také uzavřeny dotační tituly krajských
úřadů, zaměřené na projekty dalšího pro-
fesního vzdělávání. Do konce roku pak ještě
můžeme v této oblasti očekávat vyhlášení
výzev ke grantovému schématu českobudě-
jovického úřadu práce, zaměřenému na
aktivní politiku zaměstnanosti, kde bude
k dispozici téměř padesát milionů korun,
a k programu, zaměřenému na zvyšování
konkurenceschopnosti, s asi šestatřiceti
miliony korun. Dále budou vyhlášeny pro-
gramy ministerstva práce a sociálních věcí,
podporující například sociální integraci,
vyrovnávání příležitostí pro znevýhodněné
skupiny obyvatel a na rovné příležitosti pro
ženy a muže. Bude vyhlášen také Globální
grant Nadace pro rozvoj občanské společ-
nosti, zaměřený na zvyšování kapacit
nestátních neziskových organizací. Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy vypíše
grantová schémata pro základní, střední
a vysoké školy, školská zařízení a výzkumné
instituce. Dále by měl Jihočeský kraj vypsat
novou výzvu k předkládání projektů dalšího
profesního vzdělávání, na něž bude vyčle-
něno minimálně šestatřicet milionů
korun,“ podotkl Miroslav Kotoun.

Ještě jeden termín k předkládání pro-
jektů lze podle odborníků očekávat do
konce letošního roku také u česko-
bavorské a česko-rakouské části Iniciativy
Společenství INTERREG III A. Programů se
mohou zúčastnit města, obce, kraje či
neziskové organizace, které chtějí reali-
zovat projekt s německým či rakouským
partnerem. „Projekty pro tyto programy
musejí mít výrazný přeshraniční dopad
a musejí být zaměřeny například na rozvoj
lidských zdrojů, ochranu životního pro-
středí či trvale udržitelný rozvoj,“ sdělil
Kotoun. Podle něho je možné, že do konce
roku 2005 bude vyhlášena ještě jedna
výzva k předkládání menších přeshraničně
zaměřených projektů neinvestičního cha-
rakteru do Dispozičního fondu INTERREG
IIIA, opět pro česko-rakouské i česko-
bavorské příhraniční.

Čerpání financí ze Strukturálních
fondů EU k 31. 7. 2005 (zdroj: MMR)

Společný regionální operační pro-
gram (SROP): Zájem žadatelů buď odpo-
vídá částce, vyčleněné pro podporu pro-
střednictvím tohoto programu, nebo ji
převyšuje. V případě grantových schémat
došlo k nárůstu schválených akcí v granto-
vých schématech. 

Operační program Rozvoj lidských
zdrojů (OP RLZ): První výzvy v rámci všech
typů projektů naplnily s asi 1900 projekty

několik opatření. Zdá se, že největší pře-
kážkou jsou dosud nepříliš velké zkušenosti
jejich předkladatelů. Jiným problémem jsou
projekty, založené na principu partnerství,
u nichž vznikly těžkosti v oblasti finančních
toků, jež by ale neměly zamezit jejich reali-
zaci a proplácení. 

Operační program Průmysl a podni-
kání (OP PP): Vzhledem k velkému zájmu
o využití programu Rozvoj, byl tento pro-
gram přehodnocen a letošního 30. března
znovu vyhlášen ve formě jednokolové
výzvy. Pro tento program je v současné
době k dispozici zhruba 350 milionů Kč.
Malý počet projektů je dosud podán
v rámci opatření 2.3 programu Úspory
energie. Podnikatelé projevují naopak
značný zájem o podporu v rámci programu
Inovace, o čemž svědčí vysoký počet poda-
ných žádostí o podporu. K 31. červenci
2005 je registrováno celkem 217 projektů

Operační program Infrastruktura
(OPI): Pro několik opatření OP Infrastruk-
tura je charakteristický výrazný převis
finančních nároků žadatelů než je stano-
vená alokace na celé programové období. 

Operační program Rozvoj venkova
a multifunkční zemědělství (OP RVMZ):
Zájem žadatelů průběžně pokrývá aloko-
vané prostředky.

Už několik měsíců se pracuje na rozšíření
Třeboňského inovačního centra (TIC), jehož
cílem je vystavět nové užitné prostory, zajis-
tit technologické vybavení nových prostor,
posílit provozní a personální kapacity
vědecko-technického parku a podpořit
rozvoj inovačních firem, sídlících v centru.
Spoluprovozovatel parku - obecně pros-
pěšná společnost ENKI - k těmto účelům
získala dotaci z Evropské unie ve výši 22,5
milionu korun a pětimilionovou dotaci od
Jihočeského kraje.

„Při snahách o rozvoj Třeboňského ino-
vačního centra jsme si vytyčili několik cílů:
udržet a rozvinout funkce zdejšího
vědecko-technického parku jako společ-
ného působiště vědeckých a výzkumných
pracovníků a inovačních podniků, dále
zakládat podnikatelské subjekty využívající
vědecko-výzkumné poznatky a inovace,
udržet a rozvinout spolupráci s klíčovými
výzkumnými pracovišti v regionu - napří-
klad Jihočeskou univerzitou a akademií
věd. Těchto záměrů chceme dosáhnout
prostřednictvím dobudování prostorových,
technologických a personálních kapacit
Třeboňského inovačního centra, jehož
provoz byl zahájen vloni. Součástí prací
bude i výstavba objektu s laboratoří,“ uvedl
tajemník Třeboňského inovačního centra
Svatomír Mlčoch s tím, že projekt je reali-
zován od dubna letošního roku a má být
ukončen k závěru roku 2007. 

Současné práce na rozšíření Třeboň-
ského inovačního centra jsou již druhou

etapou rozvoje tohoto zařízení. První etapu
svého rozvoje TIC absolvovalo v uplynulých
letech jako investici firmy ENVI s. r. o. za při-
spění národních zdrojů v rámci programu
PARK II, který vyhlásilo ministerstvo prů-

myslu a obchodu. Společnosti, které sídlí ve
vědecko-technickém parku, se ale rozhodly,
že v rozvoji budou pokračovat i nadále.
Proto letos podaly projekt do programu
PROSPERITA, který je součástí Operačního

programu Průmysl a podnikání, s nímž usi-
lovaly o získání dotace z fondů EU. „To se
nakonec podařilo. Na projekt v celkové výši
šestatřiceti milionů korun jsme získali
z evropských fondů 22,5 milionu korun,
dalších pět milionů poskytl Jihočeský kraj.
Za tento úspěch vděčíme i společnosti KP
projekt, která s námi spolupracovala na pří-
pravě žádosti o dotace a jejích příloh,“ řekl
Svatomír Mlčoch. „Rozvoj TIC je historicky
prvním jihočeským projektem, schváleným
v rámci programu PROSPERITA,“ doplnil
Miroslav Kotoun z poradenské společnosti
KP projekt.

Jednou z hlavních aktivit současného
TIC je provoz Centra aplikovaného
výzkumu, jehož činnost směřuje k rozvoji
a kombinaci oborů, zabývajících se techno-
logickými a přírodními aspekty obnovitel-
ných zdrojů energie. Centrum se chce
v rámci svého rozvoje dále soustředit
zejména na poznání toků sluneční energie
a vody, vývoj metod monitoringu a hodno-
cení toků energie v krajině, přímé aplikace
nově vyvinutých technologií do praxe a na
nové metody rybničního hospodaření
a hospodaření s vodou. Vedle výzkumné
a vývojové činnosti chce TIC podporovat
inovační podnikání například formou vytvo-
ření sítě spolupráce mezi výzkumem
a praxí.

P r o g r a m y  s t á l e  u m o ž ň u j í  č e r p a t  f i n a n c e  n a  p r o j e k t y  
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Vysočina

Až do července příštího roku potrvá
úspěšný projekt Hospodářské komory
v Třebíči a rakouského Sdružení Arge
Grenznutzen s názvem BEZ HRANIC, pod-
porující přeshraniční podnikatelskou spo-
lupráci mezi krajem Vysočinou a Dolními
Rakousy.

Projekt zahrnuje mimo jiné pořádání
konzultačních dnů, odborných seminářů,
zprostředkování účasti firem na meziná-
rodních veletrzích, pořádání kooperačních
setkání, krátkodobých exkurzí a zpraco-
vání intenzívní informační kampaně.

O bližší informace k projektu BEZ
HRANIC jsme požádali ředitelku Hospo-
dářské komory v Třebíči Simonu Saitlovou:

Jakou máte zkušenost s rakou-
ským partnerem Arge Grenznutzen?

Dřívější spolupráce Hospodářské
komory Třebíč se sdružením Arge Grenz-
nutzen byla především zaměřena na šíření
znalostí a informací o hospodářství, eko-
nomických podmínkách a právních před-
pisech, týkajících se podnikatelských
aktivit a hospodářských kontaktů se sou-

sedním Rakouskem. Jednalo se o nepravi-
delnou spolupráci omezenou pouze na
jednotlivé členy Hospodářské komory
Třebíč. Naši budoucí společnou činnost
však chceme zaměřit na celou podnikatel-
skou veřejnost a zabezpečit tak širší a sys-
tematickou propagaci a šíření informací
o podnikání směrem do Rakouska.

Po pozitivních zkušenostech se sdru-
žením Arge Grenznutzen v oblasti nava-
zování přeshraničních kontaktů jsme se
rozhodli pro projekt BEZ HRANIC, do
něhož toto sdružení vstoupilo jako náš
partner. Jeho role je zásadní, neboť
aktivně pomáhá při přípravách a vlastní
realizaci všech aktivit projektu. Zajišťuje
poradenské služby pro cílové skupiny lidí
při konzultačních dnech, organizačně
koordinuje veškeré aktivity v Rakousku
a je garantem místní informační kam-
paně.

Realizace projektu byla zahájena 1.
května letošního roku. Do dnešního dne
proběhlo několik konzultačních dnů
v návaznosti na mezinárodní veletrh

BIOEM 2005. Do konce roku ještě připra-
vujeme odborný seminář a exkurzi.
Vzhledem k tomu, že náš projekt bude
ukončen již 31. 7. 2006 oproti původně
plánovanému termínu 1. 5. 2007, byly
kráceny i další plánované aktivity, jejichž
náplň však bude zachována. 

Existují překážky a nesnáze při
vstupu Čechů na rakouský trh
a opačně? Jak je váš projekt pomáhá
odstranit?

Ano, existují. V některých případech
jde o opatrnost rakouských podnikatelů,
svou roli hraje i vysoká nezaměstnanost v
rakouských příhraničních oblastech, stále
existující jazyková bariéra, konzervativ-
nost a nedůvěra rakouských spotřebitelů
a firem. Rakousko také patří k zemím,
které se nejvíce brání uvolnění pracovního
trhu.

Arge Grenznutzen zpracovalo komple-
mentární projekt, díky němuž se neustále
snažíme navazovat přímé kontakty mezi
podnikateli, pořádáme oboustranné
exkurze, specializované na určité obory

podnikání. Sbližování obou stran je
během na dlouhou trať a zkouškou trpěli-
vosti, málokdy dojde při prvním kontaktu
k navázání konkrétní spolupráce.
Základem úspěchu může být široká infor-
mační kampaň, kterou se snažíme zasáh-
nout co nejvíce firem. 

Mohla byste přiblížit strukturu
podnikatelských subjektů, které se
chtějí prosadit za hranicemi? 

Jsou to například výrobci ponožek
a punčochového zboží, betonových sta-
vebních prvků, dřevozpracující podniky,
výrobci a prodejci biopotravin a hydro-
technologií. Na veletrhu BIOEM 2005
přímo vystavovalo patnáct českých firem,
další se prezentovaly prostřednictvím
svých propagačních materiálů. Někteří
podnikatelé se rozhodli pro vlastní expo-
zici v příštím roce. 

Sblížení českých a rakouských podnikatelů pomůže projekt Bez hranic

Od prosince loňského roku funguje v kraji Vysočina dceřiná firma společností
KP projekt s.r.o., Bedex s.r.o. a Wallenberger & Linhard GmbH (Rakousko) –
Centropa group s. r. o. Společnost KP projekt poskytuje prostřednictvím své
dceřinné firmy zákazníkům v kraji Vysočina stěžejní spektrum svých služeb:

1. Komplexní služby pro předkladatele projektů: 
� Zpracování projektů (Společný regionální operační program, Operační pro-

gram Rozvoj lidských zdrojů, Operační program Průmysl a podnikání,
Interreg, Norský finanční mechanismus, regionální dotační programy
a další) 

� Řízení a realizace projektů (tzv. dotační management) 
� Zpracování samostatných studií proveditelnosti a Cost-Benefit-analýz 

� Monitoring příležitostí pro potenciální příjemce dotací 
2. Analytické práce, strategické plánování a související činnosti 
� Zpracování regionálních rozvojových studií 
� Zpracování studií využitelnosti 
� Analytické práce včetně analýz regionálních statistických dat 

3. Podpora přeshraniční spolupráce (Česká republika - Rakousko) 
4. Vzdělávání, lektorování a příprava vzdělávacích akcí (KP education) 
5. Služby při realizaci akcí (KP realizace) 

Kontakt: 
Zdenka Nosková, Centropa group s. r. o., Nám. Zachariáše z Hradce 22, 
588 56 Telč, Tel: 00420 567 213 085, e-mail: vysocina@kpprojekt.cz

Cílem společnosti KP projekt je zúročit zkušenosti s přípravou a realizací řady
projektů v Jihočeském kraji, zejména v oblasti podpory podnikání, cestovního
ruchu a rozvoje lidských zdrojů. V případě zájmu potenciálních žadatelů
o dotaci se lze obrátit přímo na zástupce ředitele společnosti KP projekt Mar-
tina Rybáře, tel.: 00420 721 111 566, e-
mail: rybar@kpprojekt.cz.

K P  p r o j e k t  m á  s v é  z a s t o u p e n í  n a  V y s o č i n ě


